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Kideve elinkeinotoimen
liikelaitoksen johtokunta

§ 6 17.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Etätyö ja matkailu -hanke

Kidevejk 17.06.2021 § 6
Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta on hakenut rahoitusta Etätyö
ja matkailu -hankkeeseen Lapin liiton EAKR-hausta.

Koronapandemian aiheuttamasta tilanteesta on matkailualueilla no-
peas ti päästävä toipumaan ja kehittämään uutta, vetovoimaista lii ke-
toi min taa. Levillä on alettu kehittää niitä liiketoimintamahdollisuuksia,
mit kä koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa ovat olleet mah-
dol li sia. Levillä ja Kittilässä on hyvät puitteet kehittää etä työ mat kai-
lua Lapin upean luonnon, mittavan majoituskapasiteetin, mo ni puo li-
sen palveluvalikoiman, kattavien julkisten palveluiden, laajojen ul koi-
lu mah dol li suuk sien ja -reittien sekä hyvien tietoliikenneyhteyksien
an sios ta.

Etätyö ja matkailu -hankkeen tavoitteena ovat seuraavat:

- Nopeuttaa alueen yritysten toipumista koronapandemian ai heut ta-
mas ta tilanteesta, edistää uuden liiketoiminta-alueen syntymistä ja
vah vis taa alueen vetovoimaa sekä etätyöpaikkana että työpaikkana.
- Suunnitella alueen yhteiset toimenpiteet koronatilanteesta sel viä-
mi seen.
- Työvoiman houkuttelun kannalta tavoitteena on vahvistaa alueen
ve to voi maa potentiaalisten työnhakijoiden silmissä sekä tarjota tie-
toa työmahdollisuuksista.
-  Lisäksi tavoitteena on vahvistaa alueen toimijoiden välistä yh teis-
työ tä liittyen etätyöhön, työntekijöiden houkuttelemiseen ja ko-
ronapan de mi as ta toipumiseen.

Hankkeessa on viisi työpakettia, jotka ovat seuraavat:

- Työpaketti 1: Etätyömatkailun edistäminen
- Työpaketti 2: Vetovoiman lisääminen uusien työntekijöiden hou kut-
te le mi sek si alueelle
- Työpaketti 3: Suunnitelma uuteen nousuun
- Työpaketti 4: Viestintä
- Työpaketti 5: Hankkeen hallinnointi ja arviointi.                            

Hankkeen arvioitu kesto on 31.3.2023 saakka. Hankkeen ko ko nais-
bud jet ti on 198 136 euroa ja Kideve Elinkeinopalveluiden/Kittilän
kun nan omarahoitusosuus on 39 627 euroa ajoittuen vuosille
2021-2023. Hankesuunnitelma ja rahoituspäätös ovat esityslistan
oheis ma te ri aa li na.
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Kideve elinkeinotoimen
liikelaitoksen johtokunta

§ 6 17.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Elinkeinojohtaja:

Johtokunta:
1) Merkitsee tiedoksi Etätyö ja matkailu -hankkeen Lapin liitolta saa-
dun rahoituspäätöksen.
2) Päättää aloittaa hankkeen toteuttamisen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi ja päätettiin aloittaa hankkeen toteuttaminen.

__________
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Kideve elinkeinotoimen
liikelaitoksen johtokunta

§ 7 17.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Projektipäällikön määräaikainen toimi

Kidevejk 17.06.2021 § 7
Kittilän kunnan Kideve Elinkeinopalveluissa on projektipäällikön toi-
mi, joka on tarpeen täyttää määräaikaisena 30.9.2023 saakka. Mää-
rä ai kai suu den perusteena on projektiluonteiset työtehtävät, jotka
kes kit ty vät pääosin pyöräily- ja luontomatkailun kehittämiseen. Tu le-
van kahden vuoden aikana kehittämistyössä on syytä keskittyä eri-
tyi ses ti alueen ympärivuotisen pyöräily- ja luontomatkailun ke hit tä mi-
seen sekä toimintaympäristön että liiketoiminnan näkökulmasta. Ko-
ronapan de mi an aiheuttamien haittojen vähentämiseksi alueen mat-
kai lu toi mi alan on löydettävä uusia tulonlähteitä ympärivuotisesti.
Pyö räi ly- ja luontomatkailun edistäminen on potentiaalinen ym pä ri-
vuo tis ta matkailua tukeva kehittämissuunta alueella.

Projektipäällikkö työskentelee Kideve Elinkeinopalveluiden tiimissä
pro jek ti luon toi sis sa työtehtävissä, jotka liittyvät pääosin alueen pyö-
räi ly- ja luontomatkailun kehittämiseen. Käytännössä työ toteutuu
enim mäk seen EU-rahoitteisissa hankkeiden parissa, joissa pro jek ti-
pääl lik kö tekee konkreettisia toimenpiteitä liittyen mat kai lu lii ke toi min-
nan kehittämiseen. Muita ajankohtaisia teemoja alueen matkailun
ke hit tä mi ses sä on esimerkiksi kestävän matkailun kehittäminen. Li-
säk si projektipäällikön työnkuvaan kuuluu muiden ke hit tä mis toi men-
pi tei den toteuttaminen yhteistyössä Kideven henkilöstön kanssa,
osin jo olemassa olevien suunnitelmien mukaisesti.

Projektipäällikkö vastaa vastuullaan olevien projektiosioiden ta voit-
tei den ja toiminnan toteuttamisesta hankesuunnitelman mukaisesti
se kä hankkeen hallinnosta, taloudesta ja raportoinnista.

Toimeen valittavalta henkilöltä edellytetään kokemusta matkailun lii-
ke toi min nan kehittämisestä. Työskentely EU –rahoitteisissa hank-
keis sa katsotaan eduksi. Hakijalta odotetaan kykyä itsenäiseen työs-
ken te lyyn, hyviä sosiaalisia taitoja, erinomaisia suomen ja englannin
kie len suullisia ja kirjallisia taitoja sekä viestintäosaamista. Työ edel-
lyt tää matkustusvalmiutta ja ajokorttia sekä mahdollisuutta työs ken-
nel lä satunnaisesti myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tehtävän kel poi-
suus vaa ti muk se na on vähintään soveltuva alempi kor kea kou lu tut-
kin to. Erityisesti arvostetaan matkailu- tai kaupallisen alan kou lu tus-
ta.

Projektipäällikön toimi on määräaikainen kestäen 30.9.2023 saakka,
pro jek ti pääl li kön toivotaan aloittavan työssään mahdollisimman pian
va lin ta pro ses sin jälkeen. Haku on avoinna 15.8.2021 saakka.  Työ-
paik ka il moi tus on esityslistan oheismateriaalina.
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Kideve elinkeinotoimen
liikelaitoksen johtokunta

§ 7 17.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Elinkeinojohtaja:

Johtokunta
- hyväksyy oheismateriaalin mukaisen työ paik ka il moi tuk sen ja
valtuuttaa elinkeinojohtajan tarvittaessa tekemään vähäisiä muu tok-
sia työpaikkailmoitukseen.
- oikeuttaa Kideve Elinkeinopalveluiden julistamaan pro jek ti pääl li kön
määräaikaisen toimen avoimeksi ja käynnistämään haun.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________
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Kideve elinkeinotoimen
liikelaitoksen johtokunta

§ 8 17.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen v. 2020

Kidevejk 17.06.2021 § 8
Kittilän kunnanvaltuusto on velvoittanut kunnanhallituksen ja lau ta-
kun nat käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet
ker to muk sen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle ha vain to-
jen aiheuttamista toimenpiteistä. Tarkastuslautakunnan ar vioin ti ker-
to mus v. 2020 on esityslistan liitteenä.

Elinkeinojohtaja:

Johtokunta käsittelee tarkastuslautakunnan vuoden 2020 ar vioin ti-
ker to muk sen ja toteaa, ettei siinä ole Kideve Elinkeinopalveluiden
toi min nan osalta erityisiä toimenpiteitä vaativia havaintoja.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

Liitteet Liite 1 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus v. 2020
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Kideve elinkeinotoimen
liikelaitoksen johtokunta

§ 9 17.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lausunto tilintarkastajan loppuraporttiin vuodelta 2020

Kidevejk 17.06.2021 § 9
Kittilän kunnan lautakuntien tulee käsitellä tilintarkastajan lop pu ra-
port ti vuodelta 2020 ja antaa vastineet kertomuksen havaintoihin se-
kä raportoimaan havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä.

Tilintarkastajan loppuraportti v. 2020 on esityslistan liitteenä.

Elinkeinojohtaja:

Johtokunta käsittelee tilintarkastajan loppuraportin vuodelta 2020 ja
to teaa, ettei siinä ole Kideve Elinkeinopalveluiden toiminnan osalta
eri tyi siä toimenpiteitä vaativia havaintoja.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

Liitteet Liite 2 Tilintarkastajan loppuraportti 2020
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Kideve elinkeinotoimen
liikelaitoksen johtokunta

§ 10 17.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Luonnontuotealan Kasvukoordinaattori -hanke

Kidevejk 17.06.2021 § 10
Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta on yhteistyössä Kolarin, Pel-
lon, Muonion ja Enontekiön kuntien kanssa valmistellut EU-ra hoi tus-
ha ke mus ta kevään 2021 aikana alueen luonnontuotealan edelleen
ke hit tä mi sek si. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja kasvattaa
luon non tuo te alan osaamista ja liiketoimintaa erityisesti Länsi-Lapin
alu eel la. Hanke ja siinä työskentelevä alan kasvukoordinaattori toi-
mii luonnontuotealaan liittyvän tiedon välittäjänä, edistää yritysten
vä li sen yhteistyön syntymistä, edesauttaa tietotaidon leviämistä ja
syn ty mis tä sekä kehittää alueen kilpailuetuja kansallisesti ja kan-
sain vä li ses ti.

Hankkeen tavoitteena on luoda kestävä ja kasvava luon non tuo te-
alan toimijaverkosto, joka hyödyntää alueen monipuolisia raa ka-ai-
nei ta ja jonka toiminta kattaa metsästä kerättävien luon non tuot tei-
den keruun ja jalostuksen lisäksi poro- ja kalatalouden tuo te ke hi tyk-
sen sekä lähiruokaketjujen kehittämisen. Toimialan kasvattamiseksi
ke hi te tään myös siihen välillisesti liittyviä toi min to ja, kuten lo gis tiik-
ka ket ju ja, varastointia sekä markkinoinnin yh teis työ mal le ja. Työssä
hyö dyn ne tään alueella aiemmin to teu tet tu jen luonnontuotealan
hank kei den tuloksia ja oppeja.

Suunniteltu hankeaika on 1.9.2021 - 31.3.2024. Hanketta ei kui ten-
kaan aloiteta ennen rahoittajan myönteistä rahoituspäätöstä. Hank-
keen alustava kokonaiskustannusarvio on 304 454 euroa, johon
hae taan 80 % tukea Lapin ELY-keskuksen Maaseuturahastosta.

Kuntakohtainen omarahoitusosuus on 12 178,16 euroa, joka ja kau-
tuu neljälle vuodelle eli 3044, 54 euroa vuodessa vuosien
2021-2024 aikana. Kuntarahaosuudet jaetaan osallistuvien kuntien
kes ken. Hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Kolarin kunta ja
hank keen yhteistyökumppaneina ovat Kideve Elin kei no pal ve lut/Kit ti-
län kunta, Muonion kunta ja Enontekiön kunta.  Han ke suun ni tel ma
on esityslistan oheismateriaalina.

Elinkeinojohtaja:

Päätetään osallistua Luonnontuotealan kasvukoordinaattori -hank-
kee seen, mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________
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Kideve elinkeinotoimen
liikelaitoksen johtokunta

§ 11 17.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Levin pyöräilymatkailun kasvuohjelma

Kidevejk 17.06.2021 § 11
Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta on toteuttanut EAKR-ra hoit-
tei sen Levin pyöräilymatkailun kasvuohjelma -hankkeen Lapin liiton
ra hoit ta ma na. Hankkeen päätavoitteena on tukea Levin ym pä rivuo-
tis ta matkailua ja parantaa yritysten liiketoimintaympäristöä Levin
alu eel la pyöräilymatkailua kehittämällä. Hankkeessa laadittiin alu eel-
le viiden vuoden master plan -kehittämissuunnitelma, jonka avulla
Le vin potentiaali pyöräilymatkailukohteena saadaan käyttöön.

Pyöräilymatkailun tunnettuus ja suosio kas va vat sekä kotimaisten
et tä ulkomaalaisten matkailijoiden kes kuu des sa. Kehittämällä edel-
leen Levin vahvuuksia koordinoidusti pyö räi ly mat kai lu voi tuoda alu-
een pk-yrityksille lisää tulovirtaa ja asiak kai ta myös lumettomana ai-
ka na.

Hankkeen päätavoitteena oli vastata ko ronapan de mi an aiheuttamiin
haas tei siin alueen pk-yrityksissä ha ke mal la uusia, ympärivuotisia
kas vu suun tia alueen matkailutoimialalle se kä parantaa yritysten lii-
ketoi min ta ym pä ris töä, jotta yritykset sel viy tyi si vät paremmin ko-
ronavirus pan de mi an aiheuttamista on gel mis ta. Koronapandemian
ai heut ta mien haittojen vähentämiseksi alu een matkailutoimialan on
löy det tä vä uusia tulonlähteitä uusilla hou kut te le vil la tuotteilla ym pä ri-
vuo ti ses ti.

Liiketoimintaympäristön parantaminen pyö räi ly mat kai lun ke hit tä mi-
sek si vaatii suunnitelmia ja toimenpiteitä ny kyi sen pyö räi ly inf ra struk-
tuu rin parantamiseksi sekä uuden inf ra struk tuu rin rakentamiseksi.
Pyö räi ly mat kai lun kehittymisen myötä Le vil le on tarkoitus hakea uu-
sia asiakasryhmiä kotimaisista ja naa pu ri mai den matkailijoista sekä
pi tem mäl lä aikavälillä myös muista kan sain vä li sis tä matkailijoista.

Pyöräilymatkailun edistäminen on po ten ti aa li nen ympärivuotista
matkai lua tukeva kehittämissuunta Levillä. Pyö räi ly mat kai li joi den
mää rä on ollut selvässä kasvussa ympäri Lap pia. Tämän asia kas-
seg men tin tarpeet on syytä huomioida jatkossa en tis tä paremmin
myös Levillä. Tämä edellyttää laaja-alaista ke hi tys työ tä, jossa huo-
mioi daan sekä pyöräilyyn tarvittava inf ra struk tuu ri, että pyö räi li jä ys-
tä väl li set palvelut.

Hankkeessa toteutettiin kaksi työpakettia, pyö räi ly mat kai lun
liiketoiminnan kehittäminen ja pyö räi ly inf ra struk tuu rin kehittäminen.
Liike-toiminnan työpaketissa käytiin läpi Levin ny ky ti lan ne, valmius
palvella pyöräilymatkailijoita sekä vaadittavat ke hit tä mis toi men pi teet
paremman kokemuksen takaamiseksi pyö räi ly mat kai li joil le.
Olennainen osa kehittämissuunnitelman lii ke toi min ta osio ta ovat
liiketoimintamahdollisuuksen kartoittaminen, asia kas seg ment tien,
markkina-alueiden ja myynti- sekä jakelukanavien mää rit te ly.
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Kideve elinkeinotoimen
liikelaitoksen johtokunta

§ 11 17.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pyöräilyn infrastruktuurin osiossa on tar kas tel tu muun muassa
nykyistä reitistöä, pyöräilyn suorituspaikkoja ja pal ve lu tar jon taa sekä
näiden kehittämistarpeita. Kokonaisuudessa on yhdistetty
molempien työpakettien työn tulokset osaksi viiden vuo den päähän
ulottuvaa, konkreettisiin toimenpiteisiin nojaavaa kas vu oh jel maa.

Levin pyöräilymatkailun kasvuohjelma -hank kees sa tuotettu,
konkreettiset kehittämistoimenpiteet sisältävä kas vu oh jel ma luo
suuntaviivat pyöräilymatkailun kehittämiselle Le vin ympäristössä
tulevien vuosien aikana. Liiketoimintaympäristön ja
pyöräilyreitistöjen kehittämisen myötä edellytykset ym pä ri vuo ti sel le
matkailulle ja pk-yritysten uusille liiketoimintamahdollisuuksille pa ra-
ne vat.

Levin pyöräilymatkailun kasvuohjelma -hank keen päätoteuttajana oli
Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kun ta. Yhteistyötä tehtiin laajasti
alueen yritysten kanssa. Hanke sai EAKR -rahoitusta Kestävää
kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen ra ken ne ra has to-oh jel mas ta
rahoittavana viranomaisena Lapin liitto.

Levin pyöräilymatkailu kasvuohjelma -hank keen suunnittelualue
rajoittui Levin alueelle hankkeen EAKR-ra hoi tus eh to jen mukaisesti.
Haettu EAKR-tuki on kohdistettu erityisesti ko ro na ti lan tees ta
kärsineiden matkailuyritysten toimintaedellytyksiä tu ke viin
kehittämishankkeisiin rahoitusohjelman toimintalinjalla 1 PK-yri tys toi-
min nan kilpailukyky.

Hankkeen loppuraportti ja Levin pyö räi ly mat kai lun kasvuohjelma
liitteineen on oheismateriaalina.

Elinkeinojohtaja:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________
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Kideve elinkeinotoimen
liikelaitoksen johtokunta

§ 12 17.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pohjois-Suomen matkailualueista monipaikkainen kestävän kehityksen kasvuvyöhyke

Kidevejk 17.06.2021 § 12
Kuusamon kaupungin kehittämisyhtiön Naturpolis Oy:n kanssa on
val mis tel tu hanketta ”Pohjois-Suomen matkailualueista mo ni paik kai-
nen kestävän kehityksen kasvuvyöhyke”. Hankkeen päätavoitteena
on edistää monipaikkaisuutta ja sille on tarkoituksena hakea kan sal-
lis ta ja/tai EU-rahoitusta usean kunnan yhteistyönä.

Tulevaisuudessa työ, sen tekeminen ja merkityksellisyys mää ri tel-
lään uudelleen. Koronakriisin aikana on nähty, että suomalaiset ovat
val mii ta ja innokkaita etätyöhön, kun siihen on mahdollisuus. Poh joi-
sen Suomen matkailukunnat ovat suosittuja vapaa-ajanviettokuntia,
jo ten näillä alueilla on mahdollisuus hyödyntää kiinnostusta mo ni-
paik kai sen työn tekemiseen muokkaamalla alueen pal ve lu pro ses se-
ja sekä synnyttämällä liiketoimintaa, jolla kehitystä tuetaan. 

Pohjois-Suomen matkailukeskusten yhteinen monipaikkaisuutta tu-
ke va kestävän kehityksen kasvuvyöhyke vahvistaa alueiden yhteistä
stra te gis ta kehittämistä ja tarjoaa mahdollisuuksia edistää mo ni paik-
kai suu den kannalta kestäviä ratkaisuja. Ekologista kestävyyttä kas-
vu vyö hyk keel lä edistetään tukemalla monipaikkaisuutta, jonka avulla
mat kai li joi den ja etätyöntekijöiden viipymää alueella saadaan kas va-
tet tua, ja pienennettyä siten matkoista aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. Li-
säk si monipaikkaisuus tukee erityisesti ympärivuotisuutta ja ke sä-
mat kai lun kehittämistä. Lumettoman ajan matkailun kehittäminen on
ol lut pohjoisessa pitkään pullon kaulana investointien hou kut te le mi-
sel le ja kapasiteetin paremmalle käyttöasteelle.

Monipaikkaisuus on uusi mahdollisuus lisätä ympärivuotista ky syn-
tää investoinneille ja vahvistaa käyttöasteita ja liiketoiminnan kan-
nat ta vuut ta. Monipaikkaisuuden nähdään siten olevan merkittävä
uu si kasvumahdollisuus erityisesti matkailualueille. Samalla se on
haas te kehittää toimivia kuntapalveluita, sähköisiä palveluita ja osal-
lis tu mis mah dol li suuk sia uusille asiakaskohderyhmille (vapaa-ajan
asuk kaat, etätyöläiset, etäopiskelijat) sekä liiketoimintamalleja yri tyk-
sil le. Pohjois-Suomeen nähdään olevan mahdollista luoda kan sain-
vä li ses ti kiinnostava, sijoituksia houkutteleva monipaikkaisuuteen
kyt key ty vä ja sitä hyödyntävä markkina- ja yhteistoiminta-alue, joka
on profiloitunut myös ympäristön kannalta kestävänä toi min ta-alu ee-
na.

Lumettoman ajan matkailun ja monipaikkaisuuden kehittäminen se-
kä niiden kautta olemassa olevan infran käyttöasteen nostaminen
tu ke vat taloudellisen kestävyyden periaatteita. Ne tuovat alue ta louk-
siin tuloja, jotka kohdistuvat pitkälti paikallisten palveluiden ku lut ta-
mi seen. Työllistävä vaikutus kohdistuu paikalliseen väestöön, mikä
tuo alueille hyvinvointia ja on siten merkityksellistä sosiaalisen kes tä-
vyy den kannalta.
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Kideve elinkeinotoimen
liikelaitoksen johtokunta

§ 12 17.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hankkeen hallinnoija on Naturpolis Oy ja hanketta toteutetaan yh-
teis työs sä mukaan lähtevien kuntien kesken. Hankkeessa to teu te-
taan työpaketteja, joissa tehdään aiheeseen liittyviä selvityksiä, ke hi-
te tään palveluita ja pilotoidaan niitä sekä viestitään hankkeen ai heis-
ta. Hankkeen kustannusarvio 309 020 euroa, johon haetaan 80 %
ra hoi tus ta Työ- ja elinkeinoministeriöltä ja/tai maakuntien liitoilta. Kit-
ti län kunnan omarahoitusosuus on 4121 euroa/vuosi vuosien
2021-2023 aikana, yhteensä 12 361 euroa koko hankkeen aikana.
Ar vioi tu hankeaika on 28 kuukautta jakautuen vuosille 2021-2023.
Han ke suun ni tel ma on esityslistan oheismateriaalina.

Kittilän kunnanhallitus on kokouksessaan 25.5.2021 § 235 päättänyt
osal lis tua hankkeeseen, mikäli hanke saa myönteisen ra hoi tus pää-
tök sen kansallisesta ja/tai EU-rahoituksesta. Omarahoitusosuus
osoi te taan kustannuspaikalta 100100 Yhteistoimintahankkeiden
mak su osuu det.

Elinkeinojohtaja:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________
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Kideve elinkeinotoimen
liikelaitoksen johtokunta

§ 13 17.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ajankohtaista Kideve Elinkeinopalveluissa

Kidevejk 17.06.2021 § 13
   Elinkeinojohtaja antaa ajankohtaiskatsauksen Kideve 

  Elinkeinopalveluiden toiminnasta.

Elinkeinojohtaja:

  Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________
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Pöytäkirjan tarkastajat:

MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
§:t 7, 8, 9, 11, 12, 13

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;
työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.

Oikaisuvaatimus
§:t 6, 10

Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai
laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kittilän kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja,
myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat
ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä
vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
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Pöytäkirjan tarkastajat:

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee
olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja,
ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla
verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: KITTILÄN KUNTA/ Kideve Elinkeinopalvelut
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.


